JE GY

Z6 KONYV

K6sztilt Bodrogkisfalud Kd zsdg
Onkorm fny zati K6pvis el6 -te sttilete
2018. janufur 29-en
megtartott nyilt til6s6r61.

K6sztilt: 2 pld.

Jegyz6k0nyv
K6sziilt: Bodrogkisfalud Kozs6g Onkormrinyzata K6pviseki-testiilet6nek
201g. janu6r 29-6n15 6rakor
megtartott nyilt til6s6n.

A k6pvisel6testiileti iil6s helye: Bodrogkisfaludi Kdzris Onkorm6nyzatiHivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

JELEN

VAI\NAK:

Aaam Laszl6polg6rmester,
alogh S rlndor alpolgdrmester,
K6pes Ferdinrlnd k6pvisel6,
Kov6cs Lfiszl6 k6pvisel6,
Majoros P6ter k6pviseki.
B

TANACSKOZASI JOGGAL MEGHivoTT:
Alexa Ilona aljegyz6,
zelenitk Srindor a Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet eln<rke,
Mrlrkus M6nika bodrogkisfaludi lakos,
Bod6 Judit bodrogkisfaludi lakos,
Kov6cs Agnes 6pit6szm6rncik.

ADAM LASZLO polgrirmester k6sz6nti a megjelenteket. Megrlllapitja, hogy az
5 fbs K6pvisel6_
testtiletb6l
5 fti van jelen, igy a nyilt iil6s hatrirozatk6pes, azt megnyitja. Jegyz6kdnyv
hitelisit6nek
Majoros Pdter k6pvisel6t jelcili ki.
A, golg6rmester javasolj4 hogy a K6pvisel<i-testiilet a napirendeket
a meghiv6nak megfelel6en
alribbiak szerint tatgyaljameg, valamint k6rdezi, hogy van-e m6s javaslat
a nipirendeket illet6en:
l ' Mrlrkus M6nika 6t-99d-" Judit

tijeko aatisa az illtalukl6trehozott alapftvrlnyr6l
El6ad6k Mrlrkus M6nika 6s Bod6 Judit

2. Telepiildsi Arculati K6zik<inywel kapcsolatos aktualit6sok
EI6ad6: Kov6cs Agnes 6pit6szm6m6k
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t6j6koztat6jaaz elmrilt k6pvisel6-testiileti olds 6ta t<irt6nt esem6nyekr6l
l:lgyester
EI6ad6: Adem Ldszl6 polgdrmester

4'Tijdkonat6 az rinkormtinyzat iitalbenyrijtrisra keriilt petlyizatokalakul6srir6l,
pilydzati tervekr6l
El6ad6: Aarm Ldszl6 polgiirmester

a 201g. 6vi

5' A 2018. 6vi k<ilts6gvet6st megalapoz6_ddntdsek megvitatisa(tdritdsi6s b6rleti dijak
emel6se, tervezend6 kiadasok meghatiiroziisa)
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6

6. Bejelent6sek, javaslatok, aktualit6sok

A

Kdpviselti-testiilet tagjai egyetdrtenek az elhangzottakkal,
igy a
f6 jelenl6v6 k6pvisel6b6l a
szavazdsban r6szvev6 5 fti k6pvisel6-testtileti tag 5
igen szavazattal, ellenszavazat, valamint
tart6zkod6s ndlkiil, egyhangrilag az alilbbi napirendek"et
tirglalja meg:
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1' Mrlrkus M6nika 6s B9d6 Judit tij6ko ztatisa az illtahful6trehozott
alapitv6nyr6l

El6ad6k Mrirkus M6nika

6s Bod6 Judit

2. Teleptil6si Arculati K6zik6nywel kapcsolatos aktualit6sok
El6adrf,: Koviics Agnes 6pft6szm6m6k
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t6j6koztatdiaaz elmrilt k6pvisel6-testtileti iil6s 6ta t6rr6nt esem6nyekr6l
l:ltyester
El6adt6: Ad6m Liszl6 polg6rmester

4' Tdjdkoztat6 az onkormrinyzat 6ltal benyfjtrisra kertilt piiyazatokalakulisdr6l,
a 201g. 6vi
ptlyir;ati tervekrdl
El6ad6 : AAam L6szl6 polg6rmester
5' A 2018. 6vi k<ilts6gvet6st megalapoz6 d<int6sek megvitatrisa (t6rft6si6s b6rleti dijak
emel6se, tervezend6 kiadasok meghatrlroz6sa)
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6
6. Bej elent6sek, j avaslatok, aktualit6sok

1. napirend

AnAu LASZLD polg6rmester
6ltaluk l6trehozott alapitv6nyr6l.

felk6ri M6rkus M6nik6t 6s Bod6 Juditot adjanak t6jekoztat6st

az

NLIRKUS vroNrxA bodrogkisfaludi lakos elmondja, felre6rt6s t<irt6nt,
mert

M alapftvrlny
de m6g nem hozfllk l6tre - €s amely a Tokaj-hegyaljai vil6gcir6ks6gi
tertiletr6l, az itt 6lii fiatalokr6l fog sz6lni. Bodrogkisfaludot ez annyiban
6rinti, hogy vil6g6r6ks6gi
magteleptilds. Ett6l ftiggetlen az,hogy az elmflt dv:ben milyen
munkat fektettek a teleptil6sbe. Azzal,
hogy kildpett a Bodrogkisfalud6rt Egyestletb6l, az rrem az jelenti, hogy
nem folytatja tov6bb a
telepiil6s6rt folytatott tev6kenys6g6t, mint mag6nember. Pilr iz6ban
arr6-i szeretn6nek t6j6korta6st
adni, hogy mi tdrt6nt az el6z6 6vben, mit tettek G az asnalra, 6s
mi az, arritszeretn6nek megval6sftani
ez 6vben.
ldtrehozas6t csak tervezik

-

Oooy

LASZLO polg6rmester eln6z6st kdr a f6lredrt6s6rt. Ha a Tokaj-hegyaljai
fiatalokat szeretn6k
osszefogni majd az alapftv6nyon beliil 6s ez6rt a t6rsdgdrt dolgozni,
a, is Oiciiretes dolog.

uAmus

MONTKA bodrogkisfaludi lakos az idriben visszafeld haladva a rendezv6nyeiket
illet6en
elmondja, hogy a Mindszenthavi mulats6ggal kapcsolatban van
egy ad6ss6guk az cinkorm invzat fele.
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A

bev6telt szeretndk felaj6nlani

munkak<jzOss6g vezetoj 6nek.

az

6voda ittszoterere. Ezt az dsszeget atadj6k

a

sztil6i

Az elSzo dvekhez kdpest ldnyegesen kevesebb l6togat6 vett
a rendezvenyen. Evek 6ta nagyon j6l
-r6szt
mtikcidott a reggeli a tcilgyfa alatt, null6val zartak.kib6relt6k
a b6rka rendezvdny haj6t, ott rendeztek
egy egdsz napos' illetve esti programot. Tobb kiad6suk volt,
mint ami bejcitt. ut6lag tartottak egy
megbeszdldst a szervez6kkel, kerestdk az indokot,
midrt esett vissz a a rindezvdny litogatotts6ga.
Nagyon negativan 6lt6k meg, mdlyen a zsebtikbe kellett
nyrilniuk, hogy kifizess6k a kiad6sokat. A
szervezok ideadtak egy <isszeget, 50 ezer forintot, hogy
eleget tudjanll tenni az ig6rettiknek, amit
6tadnak az ovoda sziil6i munkakciztiss6gdnek az
6vodaltih6ri j6tsz6ter6nek fejleszt6s6hez.

AnAu LASZL}

polg6rmester megiegyzi, nemes cdl, nemes gesztus.
igy most m6r k6zel 340 ezer
forint van a iifiszotene' A LEADp[ban lesz pfi,ly|zuii trh.torZg
erre a"ielra. Bizik abban, hogy az
sikeres lesz,igy amdt rendelkez6sre rlll6 p6nzrisszlg
elegendo lenne az 5-10

olyan j6tsz6teret lehetne kialakftani, ami m6r a mai

to-ut

megfelel6

6s j6

%-os 6nerore. Ez esetben
lenne a gyerekeknek.

uAnxus MONIKA bodrogkisfaludi lakos elmondja, hogy azelmrilt 6vben tartottak
egy farsangi
rendezvdnyt' A befolyt <isszeget igyekeztek a teleptildsre forditani
. A Kalozh6tv6g6t is megrendeztdk
harmadik alkalommal. Eloszdr 6't, m6sods zor l6,harmadszor
mar 23 kisfaludi 6s keresztriri csal6d vett
azonr€'szt' A rendezvdny nem volt dnfinansziroz6. Az idegen
csal6dok bizonyos 6sszeg6rt kapt6k meg
a programot, de a helyieknek nem kell 6rte fizetni. A farsangi penzbol'211
ezer forintot kellett
hozztttenni' Nagy tjrcjm sz6mukra, hogy ennyi helyi csalad vitt
azon r6szt. Mindenki nagy
lelkesed6ssel csin6lja v6gig ezt a programot. Nagy segiisdgiikre
voltak a kamaszok. Eg6sz nap talpon
voltak' az elokdsztiletekt6l a takarit6sig. Elvitt6k a irata[kat a katlanba,
valamint J kalandparkba.
Bizik abban, hogy a TIPOJAM alkot6t6bor is tov6bb fog mrikodni. Nagy segitseget jelent,
hogy az
onkorm6nyzat rendelkez6sre bocs6jda az ingatlanokat, va'iamint
a Kisfatucsg fft. is sokat segit"tt u
rendezvdnyben' Lehetne sokkal tdbbet dolgoztatni ardsztvevo fiatalokat.
Sz6p alkot6sok keri.iltek ki,
melyeket eloszcir a farsangon fognak bemutatni.
AoAtvt LASZLD polg6rmester elmondj a, fftio, hogy nincs iskola, illetve, hogy
azepi.ilet iiresen iill.
Az iskola hirinya sok mindent takar ds gondoikodtatov6 teszi az embert. Sajnos
ezzel nemtudnak mit
kezdeni' Felme.ilt m6r tobbfdle megoldds, de egyik sem vezetett
eredmdnyre.

BoDo JUDIT bodrogkisfaludi lakos elmondja, hogy a farsangra 2018. febru6r 10-dn
keriil majd sor.
Kdtsdgei voltak a megrendezeset illet6en, ae meggtoztdk, hogy
meg kell rendezniiik. Kaptak ezzel
kapcsolatban hidegel, meleget, hogy mit es miert, hogyan csin6lnak.
H6rom-n6gy h6napja intezi a
szervez6s6t 6s 91 fot sikertilt tisszer6ntania. A venddgek kore
els6sorban az o viilalkoz6sukkal
kapcsolatban 6ll6k k<jztil keriil ki. Nehdz minden dvben rii emberek
et meggyozni, hogy vegyenek r6szt
a rendezvdnyen, de most is sikertilt j6 embereket cisszehivni.
Kdri az cinkorm inyzatsegits6g6t, ugyan
mag6nrendezvenyrol van sz6, de minden egyes befoly6 penzt
a teleptildsnet aaJat "uirrru'. a
tornatermet m6r h6napokkal ezelott elkdrt6k szombat reggelt6i
vas6rnap reggelig,
a hivatali aut6val sz|,llitanttk ide a venddgeket a siitason6l, hogy mindenilletve szeretn6k, ha
vend6g hat or6ra
ide6rkezhessen. Az ejszakai szillitits ok v6llalj6k. A bevdtelbol
az elkeliett dotgokat fogj6k folytatni.
Akal6zhetvegdhez ragaszkodn6nak, melyre sz6mitanak, 6s kdrdezik
is a teleptildsen l6v6 csaliidok. A
kamaszaik eldrkeztek abban az dletkorba, h.ogy penzt kaphatn6nak
tdli1k, aL of ink6bb szeretndnek
majd ez dven is egytitt elmenni kir6ndulni. Osszet<ova"roi6dott
egy kozossdg. Szeretn6k oket elvinni

ez 6vben is.

oriilne annak, ha az 6voda j6tsz6tere megval6sulna. Magankezdemdnyez6sbol
nem tudj6k
pdnziigyileg annak megval6sitds6t felvdllalni, meg nem is privdi
emberek, ni"" *- o;";;;;;r",
feladata' Belesz6llnak majd a be6rkezett p"nt uiny6ban. M6g
nem tudj6k, hogy milyen bev6telre
sikeriil majd szert tennirik a farsangb6l. A jdtsz6tdrhez szeretndnekhizzaj1rulni.
A TIpoJAM-et
tov6bb szeretndk vinni.
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uAnxus MONIKA

bodrogkisfaludi lakos elmondja, hogy szabadtdri jritdkokat szeretndnek
beszerezni, pl. ping-pong asztalt. Meglddrik majd, milyen
risszeg folyik be, valami nt, hogy az
6vod6nak mire van sziiks6ge, akkor tudjrik meg, miie-futja
m6g.

AuAvt LASZLD

polg6rmester elmondja, hogy az rinkorm inyzatnak is
van bent egy piiy1zata
di m6g nincs semmi hir r6la.

szabadtdri kondi g6pekre. Mrisfel 6ve adtrri be,

BoDo JUDIT bodrogkisfaludi

lakos:

a gyerekekkel j6mak a jifiszoterre, mely 3-4 6ves korig j6,
de a
k<ivetkezo gener6ci6 ds a BMX palyathaslnfl6k kiizcitti
korosztalynak nincsenek j6t6kok. Elsosorban
tigyessdgi j6t6kokra gondol, mely a 7-9 6ves gyerekeknek
kellene. co"ootia, hogy a beadott piiyinat

felnott kondigdpeket takar.

AnAu LASZL} polgdrmester meger6sfti abban, hogy a felnott
pillyfnatot.

korosztaly kondig6peire adtak be

MARKUS vt6Nxa bodrogkisfaludi lakos megerositi, hogy a kis kamaszoknak
gondolt6k a parkot,
igy lenne folytatiisa a jelenlegi j6tsz6t6rnek.

AoAwt LASZLO polg6rmester elmondja, van

az rinkorm inyzatnakteriilete, ahov6 lehet tenni ezeket
azeszkdzoket, a p6lydt6l eg6szen az orvosi rendel6ig. Lehet terjeszkedni
azaszfaltp6lyan6l is.

MARKUS MONIKA bodrogkisaludi lakos szerint a jtfisz6teret is lehet b6viteni.

BoDo JUDIT bodrogkisfaludi lakos

szerint ttimbdsitve kell kialakitani ezeket a parkokat. Tcjbbet
fognak tudni februfu kozepen amikor liltszik, mennyi lesz abevdteliik
6s mi marad erre a cdlra.

AuAtvt LASZLO polgdrmester k6ri a k6pviseloket, tegydk meg hozzitsz6l6saikat
az elhanszottakkal
kapcsolatban.

KEPES FERDINAND k6pviselo szerint hozzajird a testrilet ahhoz,
hogy az<inkormriny zat autoja
sz6llftsa a venddgeket, szemdly szerint 6 is felaj6nlja segitsdg6t.
BODO JUDIT bodrogkisfaludi lakos megjegyzi, hogy citt6l h6t 6r6ig
lenne szi.iks6g az aut6ra.
AOAtvt LASZLO polgdrmester: nem egy nagy t6vols6gr6l kell hozni
a vend6geket. Term6szetesen
segitenek a sz6llit6sban.

MAJOROS PETER k6pvisel6 kdrdezi,h6ny fo az afratal,akiket sikeriilt
dsszefogni 6s mennyi ebb6l
a bodrogkisfaludi gyerek. H6nyan jelentkeztek a kir6ndukisra.

BoDo JUDIT bodrogkisfaludi lakos elmondja, hogy olyan tizenkdt forol van
sz6, amikbol hatan
jelentkeztek a kirandul6sra. voltak olyanok is,-akik
farsangra segiteni, de nem vettek reszt a
ftitt.t'u
kir6ndul6son' A kamaszok kciztil 2-3 f6 a bodrogkeiesztriri, a tcibbi
uooiogtirrauai. voltak, akiket
nem tudtak rigy integr6lni, hiSba aj6nlott6k fel a lehetOsdget, nem
6ltek vele. Voltak, akik az6rtj6ttek,
hogy letudj6k a kcizcissdgi szolg6l athoz sztiks6ges 6r6ikat]
MAJOROS PETER k6pvisel6 megiegyzi, hogy az igazol6s a kcizrissdgi
munk6r6l az erctts1gihez
sztiks6ges. K6rdezi, hogy magrinszemdlykdnt ki t"t .r. idni
urigazoliist.

BoDo JUDIT

bodrogkisfaludi lakos elmondja, hogy a Bodrogkisfalud6rt Egyesiilet
adja

ki

az

MARKUS MONIKA bodrogkisfaludi lakos megjegyzi, vannak, akik csak
eljcirurek segiteni
igazol6s

az

igazoList.

miatt, de nem csatlakoznak a csapathoz.
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AoAwt LASZL} polgiirmester elmondja, a rendezvdnyek sor6n tiszt6z6sra
szorul, hogy
melyik az egyesiilet, melyik nem az alatt fut, m elyik az,ami mag6n c6hi
rendezv6ny.
MARKUS MONIKA bodrogkisfaludi lakos elmondja, hogy azelmrilt 6vben
m6s volt a viszonyuk az
egyestilettel' Szivessdget k6rtek az egyestilett6l, ftiggetteniit
att6l, hogy ."ugao rendezvdnytik volt-e

vagy sem.

BALOGH sANnon alpolg6rmester elmondja, an6l volt sz6 az egyestileti
til6sen
kell olvasni a
-' .logy az egyesiilet sem adja a nev6t u M6.ku, M6nika- el
6s
Bod6 Judit
mag6nrendezv6nyeihez, az iitaluk rendezett rendeLv6nyeket nem
tudj6k t6mogatni. Lopiissal vridolt6k

jegyzokcinyvet

meg oket' Nem akar durva szavakat haszn6lni. Elhangzott, hogy
az egyesrilet'nev6ben rendeztek meg
mag6n cdhi rendezv6nyeket a saj6t maguk gazdagoditlu, uugy
el6re menetele vdgett.

ZELENAK sANDoR a Bodrogkisfaluddrt Kdzhasznf Egyesiilet eln6ke
elmondja, soha senki nem
mondta, sem Hegedris Jiinos idejdben, vagy ut6na, hogy M6rkus
M6nika 6s Bod6 Judit nem kiv6natos
szem6ly' Trsztdzzanak dolgokat' Amikor 2017-bentertet az-egyestilet
segits6g6t meg is kapt6k. olyan
soha nem hangzott el, miszerint megv6dolt6k volna azzal, hJgy
lopnak"rd; csalnak. Elhangzott az
egyestileti ril6sen' tiszt(nzanak egy dolgot, tudni akar an6l, ii
u,
rendezv6ny 6s mi a
mag6nrendezveny. Soha olyan fel sem meriilt a tags6gban ds
"gy.rfiieti hogy
a veze-tosdgben,
ha segitseget
kdmek az egyestilettol,

6k nem

adn6nak. Elhigiott, hogy kiil6nbdz6 f6le-fajta l-2 6vre
visszamenoleges rendezv6nyeken, amelyeken segftetlek, azok
az egyesiilet t6mogat6s6ban nem
jelentettek egy filldrt sem. Megismdtli, olyat soha
rJnki n.rn mondott, hogy lopnak, csalnak.
KEPES FERDINAND kdpviselo, mint egyesiileti tag sem hallott soha ilyet.

MAJOROS PETER kdpvisel6 nem volt minden egyestileti iil6sen, de durva
megfogalm azitsnak
tartia, amit Balogh S6ndor alpolgdrmest_er mondott, aki egyetlen egy
alkalommal volt jelen, amikor
meghivta az egyestilet a testiiletet. Csak annyi tdrtd;l, amikor az egyesrilet
fj vezetos6g6t
megvdlasztottdk, hogy M6rkus M6nika kijelentette, nem tud egytitt
dJlozni az egyestlet rij
vezetojdvel. Osszeferhetetlensdgrol van sz6, de nem arr6l, amit atpo'igarmestei
rir -o;#i;';]r.,
benne

a

j e gy

zoklnyvben.

AnAu LASZLD polgrirmester eln6zdst k6r az alpolginmester rir nevdben is. 6

sem igazin

mondhatja, hogy igy hallotta volna, de ezt tisztazni kell-. A bmx p6lya
kapcs6n az egyesi.ilet beleadta a
munkdj6t a betonoz6sn6l, az onkorm6ny zat a szegely k6vet v6s6rolta
meg.

uARrus MONIKA bodrogkisfaludi -lakos elmondja,

hogy mag6nszem6lyk6nt dpittett6k a bmx.
piiyitt, nem egyestileti pdnzbol. A v6llalkozotkifizettei. Cattovics L6szl6,
K6pes Ferdin6nd, Hegedtis

J6nos nem egyesiileti, hanem mag6nszem6lyk6nt segitettek.

KEPES FERDINAND k6pviselo elmondja, akkor indult el az egdsz, amikor felvetodcjtt,
hogy ki
szervezi a szilveszteri bdlt, mert friteni kellett a tornatermet.

LASZLD polg6rmester
lD{M
kivtil tartjdk a rendezvdnyt,

zi, nemmindegy, hogy azegyesrilet berkein beliil, vagy azon
illetve, hogy a bevdtel a tetepites;av araiegy,vagy m6s cdlra.
megjegy

MARKUS MONIKA bodrogkisfaludi lakos elmondja, hogy a farsangi bdl mag6nrendezv6ny
lesz. Ha
sziiksdges, kifizetik- a terembdrleti dijat, igy is tudnak szZmolni. A
bev6telt mindenestol akkor is a
kamaszokra forditj6k' Nem elvdr6s, de hai bev6telt rigy is a falura forditj6k,
akkor az cinkorm 1nyzat
mi6rt k6me bdrleti dijat. Ha viszont fizetniiik kell, akkoi-sem az egyestilet,
hanem mag6n szem6lyk6nt
rendezik a farsangi b6lt. Mint m6r mondta, ha kell, akkor kifizeiik a
bdrleti dijat, ri-gy kalkulaiar a
kiad6sokat. Nem szeretnd, ha ebb6l fesziiltsdg lenne. Tudja, ki mit vdr
el, mit ad, mit vdllal. 2016-ban
meghatdroztak az egyesiiletnek egy tisszeget, de nem rendelkezhettek
egy fill6nel sem ebb6l az
dsszesb6l.
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JUDIT bodrogkisfaludi lakos elmondja, az egyestilet sz6mon k6rte 6ket, holott
ok az
egyesiiletnek kdt 6vig dolgoztak, hogy-h6t sz6mjegyri 6sszegri
BMX p6lya legyen a teleptil6sen, a
telepiilds gyerekeinek. Az nem az cjvdk, hanem u atue, az
egyesiilet tulajdo-na. A BMi piiya a
Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet tulajdona, 6k csak el6teremtettdk
a finansziro2lrst 6s a megval6sit6s6t
megoldott6k . igy az nem igaz, hogy nem t6mogatt6k az egyestiletet.
BODO

ZELENAK saNnon a Bodrogkisfalud6rt Krizhasznri Egyestilet elncjke javasolja,
hogy z6rj6kle ezt
a dolgot' Ami 2016-ban zajlott kdztittiik 6s az egyestileti tagok kcizcitt,
arr6l keveset

tud. 6ntsenek
tisztavizet a poh6rba. Az egyesiilet vezet6sdge es iagsaga nev6ben
batran ki meri jelenteni, hogy senki
nem fog elleniik dolgozni, a segits6get meg fogjat mpni. Azzal,
ami volt nem tudnak mit kezdeni,
csak azzal, ami lesz. Demokratikusan mtikcldik az egyesi.ilet,
aki akar bel6p, aki akar kil6p.
Ragaszkodik ahhoz, amit kor6bbi testtileti iildsen a polgdriaester
fr is k6rt, van egyestileti rendezv6ny
6s van mag6nrendezv1ny, amit el6re tisz'tf,zni kell. Magaffendezvdnykor
ki kell fizetni a terembdrleti
dijat, az egyesrileti rendezv6ny pedig mar miis lapratarlozik.

AnAu LASZL}

kdpvisel6 elmondja, egyet tiszt6zniuk kell. Amikor egy

civil

szervezet kap

t6mogat6st az onkorm6nyzattol,akkor t.it"t.seg. annak felhaszn6lisrir6l
beszimolni a testtiletnek. Az
elmrilt 6vben ilyenre nem keriilt sor, mert nem kapott az egyesiilet
t6mogat6st az cinkorm inyzatt6l, de
2016-ban igen' A BSE-t6l hiriba k6rtdk tcibbszdr is, olyin viiaszt
talott az <inkorm fnyzat, hogy

,,k<izdtdk semmi". Ha egy onkorm6nyzat titmogat.gy
besz6molni a testtilet fel6.

.i,rit

szewezodlst, akkor annak kciteless6ge

KEPES FERDINAND k6pviselo megjegyzi,hogy az egyesiilet volt elnoke
r6szletesen besz6molt a
testiilet fel6.

Anlu

LASZLD polgdrmester elmondj a,tavaly nem kapott p6nziigyi t6mogat6s az egyesiilet
csak
utols6 h6napban, igy ana az 6vre nem is k6rtek iajlkoztatdst.

az

MAJOROS PETER kipvisel6 elmondja, hogy tavaly januarban sz6molt be az
egyesi.ilet a testiilet
fel6 a kapott osszeg felhaszn6l6s6r6l.

AnAu LASZL} polgdrmester a maga r6szdrol minden szewezodkst, minden olyan dolgot, ami
a
teleptilds 6rdek6ben, javfua van, azt t6mogat. Elmondta mar mennyibe
keriil a tomaterem t6li
idoszakban ttjrt6n6 felfiitdse. L6tszik a kdlts6gvetdsben, a gfusz[mlabanjmenn
yi az az6sszeg amit 2-3
felfrit6s kapcs6n kell kifizetni 6s mennyi megy el 6tlagosari
MARKUS MONIKA bodrogkisfaludi lakos szeretnd tudni, kell-e terembdrleti dijat
fizetnii.ik
februdr 1O-ei rendezvdnyre,hogy be tudj6k tervezni.

AIAVI LASZLO polg6rmester

a

elmondja, hogy el fog d<ilni.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint- a testtiletnek legyen joga ktildn megitdlni,
hogy ha egy
rendezvdny a falu javdra tcirt6nik, mondhass6k azt, hogy .itr".Lotgaltat6s
n6lktil vegydk Yrgenybe az
iinkorm6nyzat 6pi.ilet6t.
KEPES FERDINAND kdpviselo megjegyzi,havalaki akar csin6lni pl. egy
eljegyz6st, fizessen bdrleti
dijat, de ha a teleptilds 6rdek6ben rendez egy rendezv6ny.t, hoz hasznot,
ak]ior
azt t6mogass6k.

BODO JUDIT bodrogkisfaludi lakos k6ri, szoritsanak, hogy j6l sikeriiljdn

AlAtvt LASZLD

a rendezvdny.

polg6rmester megjegy zi, azertvan itt mindenki, hogy tegyen
a telepril6s6rt.

BODO JUDIT bodrogkisfaludi lakos elmondja, a bicikli palya egy nagyon
sz6p frzikar litvinya az
<isszefog6snak. A kal6z nap rdsztvevSit ot csal6dr6l sikenili 25
csalidrafilduzzasztani. Rem6li sikertil
kib6viteni a j5tsz6teret is. Szem6ly szerint nem akarta a Kal6z h6tv6g6t
sem megrendezni, de nem
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tudja nem megtenni. csal6dok,

gyerekek, kamaszok szamitanak rri. 6ket nem tudja hagyni,

ez azigazi hozad6ka annak, amit tesznek.

AlAtvt LASZLD

polgdrmest er: az adventi v6s6rn6l is el6jcitt m6r, hogy
az egyesrileti, vagy nem
egyestileti rendezv6ny. Gallovicsnd Bea kifizette a teremb6rleti
dijat a ki6llit6 epriletre. IJgy hozta a
sors, hogy 6t kellett.k<iltozni a hideg tornaterembe, biir az adventi
viis6r kint a szabad,tdren is a
hidegben van. Kiilon k6rt6k, hogy ne kapcsolj6k fel a fiit6st.

Ttibb hozzitszolfs nem l6vdn megkciszoni Mdrkus M6nik6nak 6s Bod6
Juditnak az tildsen tcjrtdno

r6szvdtelt 6s a tdjdkoztat6st.

2. napirend

AnAu LASZLD

polgdrmester kdszonti azid,Skozben megjelent Kov6cs Agnes
6pit6szm6rn6k6t, aki
a teleptildsi arculati kdzikcinyv k6szenl6ti 6llapot6r6l tart tajekoztatast. Eliondja,
hogy az e-mailen
6tktildott anyagot megkapta es aztj6nak talalja. Javasolja viszont az idokozben
megv6ltozott Sallai 6s
vdrcis Hadsereg utcanevek kicser6l6s6t Tempiom, illetvl Kisfaludi ritra.

ALEXA ILONA aljegyzo k6ri, amikor elkdszi.il a teljes anyag, azt is krildje majd 6t
m6m6kasszony a
testiileti tagok e-mail cimdre.
KOVACS AcNns dpitdszm6rndk elmondja, hosszabb idot vesz igdnybe a kdzikdnyv
szerkeszt6se,
mint amire szdmitott, de m6r kezd belejdnni. Az eddig ercJsziitt anyagot 6tktildte minden
kdpviselonek, a teljes kdsz anyagot is 6tfogja. A szakhat6s6gi v6lem6nyek
visszaerkezt6t kovet6en 2l

napos az elj6rdsi ideje annak, hogy elfogadj6k a kdzikcinyvet.

AnAru LASZL} polg6rmester szerint is az lenne a j6, ha l6tn6k majd

egybe r.azegeszanyagot.

KovAcs AcNns 6pit6szmdrn6k elmondja, hogy hrisvdtra nyilvdnos, kihirdetett dllapottal kell
rendelkezni' A bodrogkisfaludi kdzikdnyv a minta szirmfira, ez alapjinkdsziti
el a tribbi teleptildsdt.
Nincsenek elk6sve.

AnAu LASZL} polg6rmester szerint ink6bb tobb napig eltartson m6g, de l6ss6k az egesz
k6zikdnyvet krist6ly tiszt6n' Amikor mindenki megismeri a v6gleges viiiozatot,
osszehivna egy
rendkiviili testiileti til6st. Az eddigi aryag jo, szep kivitelti. Az utcaneveket kell kijavitani,
mint azt
m6r mondta.

KovAcs AcNns 6pit6szm6mok keri a k6pviseloket, hogy a rendez6si tervben eddig szerepl6 helyi
vddelembe vett dpiileteken fussanak v6gig ei dontsgk el,
-i keniljdn be az arculati ke-zitrlnyvu e ezek
kdziil' Pl' mi legyen a Schell Kriri6val. Vdlemdnye szerint,
ha egy lakdhiy,at helyi v6delem al6
nyi I v6nitanak, cdl szerti az ott I ak6k j 6vah agy 6sit beizerezni.
AuAtvt IASZL} polgiirmester elmondja, amikor

az onkorm hnyzata kriri6t eladta a pR Telecomnak,
telerakt6k antenn6kkal az dptiletet. Azotaok is tov6bbadt6k 6s tudomasa
szerint meg fog felelni ennek
a kategori6nak.

MARKUS

vt6NIKa

bodrogkisfaludi lakos ismerve a terveket,

v6delem al6 venni. Kdrdezi, mely dptiletek tartozn6nak m6g ide.

a Schell Kriri6t javasolja

helyi

A rendezdsi tervben eddig szereplo ds az arculati k6zikdnlvben tewezett dptiletekb6l a
K6pviselotesttilet az alttbbiakat javasolja helyi v6delembe venni.

Kisfaludi

ft 15. (22fus2.) Csend6rlaktanya

Kossuth

ft 10. (213 hrsz.) Schell Kfria

Kossuth

trt7I.

Kossuth

it73. (3261 hrsz.) Haller Kriria II

Kossuth

ft

Kossuth

ft 41. (226hrsz.)lak6h6z

3l

-33

Templom rit 9.
Kossuth
Sallai

ft

(3261

hrsz.) Haller Kriria I

(221 hrsz.) Lak6haz

(285

hrsz.) T6jh6z

rit 325hrsz. rin. puklus pince
15. (320 hrsz.) Templom

Templom ekitti tdr (Vrinyai t6r)
1848-49-es eml6kmii

Klapka rit 20

(hrsz)

lak6haz

KovACS AcNns 6pit6szm6rntik elmondja, hogy minden egyes helyi v6delem alii vett
ingatlanr6l

kiilcin 6rt6kel6 lapot kell kdsziteni.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint a feny6sort is helyi v6delem al6lehetne
venni.

1D4M L-ASZLO polg6rmester elmondja, hogy a fasor a Puklus pince tetej6n van, 6s azertnemtartja
j6
otletnek vddelem al6 venni, mert hatdftd;ik valami, pt. a gyot&zete"megindul
lefele 6s ki kell
v6gni,
akkor a sajrlt maguk dolg6t nehezitik meg.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint, mivel miir nincs nrivekeddsi ritemben az
afasor,nem t<lrt6nhet
meg, hogy a gyok6rzete megindulna.

AoAvt LASZLD

polgrlrmester p6ldak6nt emliti, hogy a nagy trilgyfa is ndvekszik,
meg kell majd
v6gni, mert 166r a kirillito 6piilet ietej6re. A tolgyfa 6s a fasor is a m6r helyi
v6delem al6 vett Haller
hiria helyraj zi szirmin v an.

BALOGH sANnon alpolgrirmester elmondja, hogy az eddig elk6sztilt anyagban ki
kell javitaru az
utcaneveket, a helyi v6delem a16 keriil6 ingatlanokai, amikor megkapjrik
u k6r, anyagot, majd rijb6l
megn6zik.

AUIVI
-LASZLO
iv ulesrol.

polgrirmester megkciszcini a trlj6ko ztat6st6s Kov6cs Agnes 6pit6szm6rncik
trivozik

3. napirend

AnAu ntszt'o

polgrirmester elmondja, januar els6 feldben ktizddttek a szocidlis
c6hi tinifa
beszerz6sdvel, miutdn azEtd6bdnyei Erd6birtokossdgi Tarsulas a kapott pelg,1rtnem
tudta biztositani.
Sok onkorminyzat abba a dilemmriba esett, hogy honnan szerezze be a ruzifit.
Az Eszakerd6vel
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sikeriilt meg6llapodni abban az irban, amennyit adott 16 a Beliigyminiszt6rium.
1,5 milli6 forint
79 m3 t.jzifa' Az 6szakerd6 munkat6rsa tudta milyen mennyisdgri
f6ikell lesz6llitania a telepiil6sre. Az
iddj6r6s miatt sok6ig nem tudtak felmenni az erdobe 6s ttirelmet
k6rtek. A p6r napig be6ll6 kis fagy
megoldotta a probl6m6t 6s lesz6llitottiik a f;it, mely 65 jogosult h6ztart6sho
z-megy ki, h1ztartitsonk6nt
1,21 m3 fa, ami kb. 12 mdzsilnak felel meg. A 213-6nikikiszdllit6sdn
tril vannak. Az 6nkorm inyzar

koltsdgvetdsdb6l 230 ezer forintot jelentett a sz6llit6si kcilts6g. Rem6li,
ha nem is a h6ten, de a jcivo h6t
elej6n eljut mindenkihez' Vannak akiknek ha k6rik felvagiak
afit'akcizfoglalk oztatottak.
-

0ssze6llt a k<izmunk apalyazat 22 f(5vel. Kdt embernek nem hosszabbft
anak szerzod6st janu6r v6g6t6l,
de volt olyan, akinek m6r december v6gdtol nem. Elindult egy folyamat,
vannak

tal6ltak'

Az elmrilt k6t h6ten ndgy ember k6rte fj

rnunt

megszrintetdsdt.

utt.ty miatt a

akil munkuli.ty.t

munkaviszony6nak

Yolt az pvtAsz-nal tdbb alkalommal a Martinusz fele lak6s villany6ram6nak

visszakot6sevel
kapcsolatban, de nem tudott el6re jutni. Kidertilt, hogy a lakossagi
fogyasitob6l az onkorm 1nyzatnak,
mint ipari fogyaszt6nak tortdn6 visszakot6se nem olya; egyszerti. M6s ir6nyb6l
kellett megkcizeliteni a
dolgot. Kellett hozztt egynegyed 6v, hogy visszakossdk al aramot.

A LEADER-ben palyinnanak az
oda kertil a sor, hogy

ovoda ktilt6ri jitekaira. Ehhez k6rn6k az egyestilet tiimogat6s6t,
apiiylzatot benyrijd6k.

ha

A hivatal felujit6s6ra beadott pfilyizatotbefogadt6k. Az elnyert harminc milli6s
p1lyinat6nereje 15 yo,
4,5 milli6 forint, amit az 6nkorm6nyzatnakelo kell teremteni.

Az

ovoditta beadott piiyitzatot - mely megirjul6 energi6t jelent, nyilftsz(r6k
cserdjdt, szigetel6s,
napelemes fiitdskorszenisit6st - szint6n elnyerte az <ink6rmfnyzat, rnely
o/o-os
100
t6mogatotts6gri,
25,3 milli6 forint. A projekt menedzsment m6r benyrijtott egy szfimltt
6prilisi kifizetdssel 370 ezer
forintra, mely elsz6molhat6 lesz a piiyizatban. Aprilisra ki kell gazdalkodn
i azt a penzt.

A kriltertileti

utakra beadott pitlyinat is elnyeroddtt. A krizel 80 milli6s p1,lyinatonereje g
milli6
forint, ami nem kev6s. Ennek a forr6s6t is meg kell tal6lni . Azon is el keli gondolkodni,
hogy a
p6ly6zat benyrijt6s6t6l eltelt id6szakban emelkedtek az itrak. Meg
kell majd keresni a v6llalk oz6kat, a
gazdftkat,6s a hegykozsdget is, hogy sz6lljanak bele az onerobe,
mert ennyi p\nztaz 6nkorm1nyzat
nem fog tudni kibrusztolni, pl6ne, hogy sziikdsek a finansziroz6sok, nor-utiuab
amik.t kapr.t. A,
ad6beveteltik sem fedez ilyen dolgokat.
Ha beadj6k apitlydzatot a LEADER-be 6s az sikeres lesz, annak az 5 vagy
10 %-os onerej6t fedezni
fogia a mdr rendelkez6sre iil6 penz. A p6ly6zat kb. 3-4 milli6 forintos lesz,
bizlk abban, hogy el is
fogj6k nyerni.

Az otszLzezer forintra

be

adott kultur6l i s p 6.ly 6,zatot e lutasitottdk.

A

Beliigyminiszter Urnak irt egy levelet Koncz Ferenc polgdrmester fr t6mogatas6val,
melyben
pdnziigyi segits6get kdrt. Megdrkezett a vitlaszlev6l, melyei ismertet. A
levdlben arra hivj6k fel a
figyelmet, illetve arr6l imak, hogy m6r kdtszer kapott az elmrilt 6vben REKI-I
az <inkorm 6nyzat,
valamint ez 6vben is lesz armak benyrijt6s6ra lehet6s6g. Val6ban k6tszer kaptak
t6mogat6st, de amikor
8,3 milli6 forintra n}ujtott6k be a jogos, alitimasiott ig6nyriket, csak Z,l
kaptak,
m6sodik alkalommal pedig 5,6 milli6 forinttal szemben 1.170 ezer forintot. ^i1iO-forintot
Kolleg6it6l tudja, hogy
m6s dnkormitnyzatok is ilyen form6ban kaptrik meg a t6mogat6st. A
tcirv6nyes kereteken beiil csak
arra kdrtek, ami tdnylegesen 60 napon tfli ki nem hzetett szaml6l<ra. jubileumi jutalmak
a
k6ltsdgere.
M6sra nem is tudtak volna, harminc napos elmaradott szitmliranem lehet.
KEPES FERDINAND kdpviselo

a bdrko mpenzirciorakerd,ez16.
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AlAnn LASZL} polgiirmester elmondja, hogy.a bdremeldsnek a
t6red6k6t kapt6k meg.
Pr6b6lkozni fognak ujra a REKI bead6srlra. 1JiEvnsz
szftmlitki kell frzetni,nehogy kikapcsolj6k a
villanyt' A gazszolg6ltat6val

6s a Borso dvizzel ilyen probl6ma nincs. Sok vrillalkoz6
is viirja, hogy
a penzek,rigy pr6b6lj6k enyhiteni a
2017-r5l athiz6d6 sz6ml6k kifizet6sdt. A tavalyi kiFrzetetlen
szaml6k citmittio nehinyszitzezer forint
ftzessenek nekik' Kdrtdk a ttirelmiiket. Ahogy csciprtgteiue jdnnek

lejart 6s kcizel kdt milli6 forint tartozits, ami m6g nincs lejitwa,
de a szimla itt van az
onkorm6nyzatnfi. E?
ttirelemj6t6k. Ahogy folyiak be az- ad.ok, megpr6brllj6k
ezeknek a
sz6ml6knak a kifizetds6t"gy
megoldani, de ott van u ,.rg.i.g 6ner6 a p6,ly6zatokhoz, melyekhez
meg kell
tal6lni a forrdst' Ebben kell, hogy valamilyen szintln j6re jussanui.
N.*
tdkozoltrik a p6nzt, nem
pazarolt6k el, semmi feleslegesre nem kolicittek. Nem
szereind eladni pl. a kistraktort 6s a Renault
buszt, ha nem musz6j. Tavaly is adtak el, meg v6s6roltak
is ingatlant. e kiad6sokhoz jorurek elore nem
l6that6 dolgok' volt, hogy pl. a gazkaz6nt kellett cserdlni
stb. Az6rt mondta ezt el,hogy tudjon r6la a
testiilet milyen anyagi helyzetben vannak. Azon kell munk6lkodni,
hogy a kcilts6gvet6st ennek
megfeleloen tudj6k kialakitani' ennek tiikrdben kell mindent
elkovelni, hogy elkertilj6k az
ad6ss6grendezdst. Nincsenek trilzottan rossz helyzetben,
de j6ba sem.
ZELENAK sAnnoR
eredmdnynek tekinti.

a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznri Egyesiilet elncjke

a piiygzatok

elnyer6sdt m6r

AuAvt LASZLD polg6rmester

elmondja, tavalyelott ilyenkor fogta a fej6t, hogyan miisszan ak
ki az
Erdobenye f'el6 tdrtdno tartoz6sb6l. Hfl; istennet
probldma,
a
de
erre
nem lehet mindig
-.goid6dott
adni.
Folyamatban van az AsP-s dolog. Borzaszt6,nem tudni mi lesz
ennek a v6ge. Miir van ahol elindultak
a birs6gol6sok' A nem megfelelo id6ben l6vo adatszolgrlltatris miatt szizezres
nagys6gri birs6gok
mennek ki' Mib6l fizetik majd ki az cjnkorminyzatok. {em6li, ez
elobb ut6bb renilro"ani ro!.'e,
informatikai rendszenel kapcsolatban elmondja, hogy az f6lmilli6s nagys6grendii
osszeget visz el 6s
nenr is letjak az informatikust. Meg fogja sziint etni i'szerzod6st
nem .rut ui informatikuisal, hanem a
piiydzat ir6 c6ggel is. Eseti kifizetdssel fogi6k az esetleges probldm6kat
megoldani, apiiyfuatir6sn6l
pedig sikerdijjal.

MAJOROS PETER kdpviselo megjegyzi, hogy a piiyinatiro cdggel kdtott
szerz6d6snek sem volt
6rtelme.

AnAu LASZLD
fognak flzetni.

polg6rmester elmondja, hogy a LEADER pllyirzat eset6ben,
ha nyer, csak akkor

MAJoRos PETER kdpviselo k6rdezi, hogy mennyi az ossze ge apiiyfnatnak.
AnAnr LASZL} polg6rmester elmondja, hogy 3-3,5 milli6 forint koriili

cisszegrol lesz sz6.

Folytatva atilekoztat6j6t elmondja, elindult a Kmb-s irod6nak a rendezdse,
mely hriz6dik m6r kdt 6ve.
Kint voltak a megy6rol, megneztek a kis irod6t ds megfelelonek talilltak.
Hoznak

minden technik6t.
annak, hogy kmb-s iroda lesz Bodrogkisfaludon. -Ez is rendez6dik. pdnzben
nem jelent csak p6r
tizezet forintot' fiitds igy is rigy is van a k-rizossdg i hdzban. Nem
fog ott i.ilni a kmb-s
csak
amikor iigy van.
"grrnap,

onil

A Martinusz fele lak6s egy kis fehijft6sra szorul. Lenne lak6, aki bek6lt6zne ilyen
6llapotban, ahogy
van' A szob6kban meg van repedve a fal. Cserdpk6lyha van a lakiisban.
Kdrdezi, ha rigy
egy fiatal hdzaspitr gyerekkel bekoltdzne, b6rbeadj6k-e r6sztikre.

ad6dik, hogy

KEPES FERDINAND kdpviselo kdrdezi, hogy milyen fiatalhtnasp6n6l
van sz6 6s bekoltcjzn6nek-e

aj

elenlegi 6llapot6ban.

MAJOROS PETER kdpviselo kerd'ezi,hogy h6ny gyerek van, illetve
ahdzasp[rmegbfzhat6-e.

1.r

AlAtvt LASZL}

polg6rmester elmondja, hogy egy gyerekes, megbizhat6
csal6dr6l van sz6,
valamilyen szinten az 6 ig6nyiiket kiel6gitene a iakas

6s

MAJoRos PETFR kdpviselo megjegyzi, hogy ezekhez az elnyert palyazatoldtoz
tetemes cjnr6szt
kell kigazd6lkodni. Hosszri idon beltl nem nyertek semmit.

AlAtvt LASZLD polgarmester elmondja, hogy az EFoPo s pdlyazat mindkdt reszet
is elnyert6k.
Nyakukba ontottek egyszerre mindnent. Besz6lia v6llalkoz6val,
hoinapr a ad, viiaszt arr6l, hogy amit a
pfly'zat benyrijt6sakor felmdrt, azon cisszegdrt el tudja-e v6llalni,
amit egy 6ve beviilla lt. Az6ta az
6pitoanyag 6rak emelkedtek.
MAJOROS PETER kdpviselo szerint semmik6ppen nem szabad. elengedni
az onresz miatt a
piiydzatokat' A 2017-es 6v sem volt egyszeni, az- ithizod,ott
szamlatartozZsok kifizet6s6t is ki kell

gazd6lkodni.

AnAnr LASZLO polg6rmester: a hivatal fehijit6s miatt k6lt6znitik kell majd, valamint

sem maradhatnak az 6v,od6bana fehijit6s alatt. Azkev6s, ha h6rom
hetre bezarj1k
alatt nem lesz k6szen. At fognak kciltrizni a k6z6ss6gih6zba.

az

az 6vod6sok

6vod,6t,

annyi ido

MAJoRos PETER-kepviselo megjegyzi, hogy az 6vod6ba a szennyvfzrendszerrel
is tenni kell

valamit, mert erezni abiizt.

AnAu LASzLo polg6rmester elmondja, hogy betettek egy nagy biizelzirot a borsodvizesek.
A
Nyugdijashitzban is hasonl6 a helyzet, ott is kell kezdeni vele vaiamit.
Rossz a konstrukci6, de a
flitdssel is csin6lni kellene valamit. A kdt szdlso szobitnem lehet 18-19
fokn6l melegebbre felfiiteni.
R6 kell segiteni, hogy ott is megfelelo legyen a h6mdrs6klet. Ahhoz,
hogy az 6ptiletben mindenhol
egyfonna meleg legyen, 16 kellene kcilteni 1,5 -2 milli6 forintot. A Haller
frlria II 6s az orvosi rendelo
egy kiircin van a vizellfitis terdn, az is milli6s nagysiigrendri lenne, hogy
kiil<jn-ktilcjn legyen a k6t
dpiiletnek a v izrendszer e.
A konyhai piiydzatrol m6g nincs inform6ci6ja.

A

mezogazdasdgi utpl,lyfnat keretdben elnyert Belorus 820-as traktorral
bajban lesznek - a t<jbbi
onkorm6nyzathoz hasonl6an, akik ezt tett6k be ap6ly6zatba -,mert nem
felel meg a k6rnyezetvddelmi
besorol6snak.

KOVACS LASZLD k6pviselonek is van enol tudomdsa, helyette javasolja azun.Hattat
traktor.

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, hogy a zdrtkerti piiyinatr6l nem esett meg
sz6, melyr6l
hatdrozatot

kell hozni. Apitlyazat 100 %-osintenzitiisu es 8.995 ezer forintra nyrijtanrlk
be. Ebbol 170
ezer forint a tervezds, 350 a mtiszaki ellenorzds, 145 gesztenyesor telepitds
ds g330 ezer forint az
titdpitds' Ap|lydzatot janu6r 31-ig kell benyrijtani. Kolnek egyrittmrikoi6si
megallapod6st a TDMmel, akik majd szerveznek trir6kat a gesztenyesorhoz. igy at a mezogazdas6gi
rit is rendbe lesz tdve,
haszn6lni fogj6k a gazd6k is.
Keri ezzel kapcsolatban a k6pvisel6k v6lem6nydt, majd d6ntd set azalabbi
hathrozatijavaslat alapj6n:

B o dr

o

gkisfolud kazs,! g onkormdnyzata K\pvis el6-t estt)letdnek
/20 I 8. (1. 29.") hatdrozati
-iavaslata;

Tdrgy: zP-1-2017 szdmti pdlydzati kilrdsra pdlydzat benytijt(tsa
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Bodrogkisfalud kozsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisekitesttilete
a Huza dfildben ldv6 mezcigazdasdgi
miiveldsti terilletek jobb megkozelitdsdnek biztositdsdra pdlydzatot
nyiljt be a Zp-l-2017 szdmon
kifrt "a zdrtkerti besoroldsil fdtdrdszletek mezdgazdasdgi hasznosriaiat
segitd, infrastruhurdlis
hdtte_rdt biztositf feilesztdsek tdmogatdsdra" cimii
az aldbbi tdmogatdsi cdlolcra :
fihivdsri
1' Killterilleten elhelyezkedri zdrtkertek, kis(eriek megkazel{tdsdt szolgdT6, kapcsol6d6 ilt,
fr;ldilt,
valamint az iltszakaszhoz kapcsol6dd csapaddkviz elvezJds,!t
biztos{td 1rj,ilt, Trtrrfni) csatornahdl1zat
karbantartdsdhoz kapcsot6d6 feilesztdsek (kivdve ercigdpek ds eszkcizbeirruZg
6s 5. tert)letrendezds,
gltt imdl c sfa- d s/vagy s zril ci t e I ep{t d s.
Afejlesztdssel a 3388/l hrsz-ti zdrtkerti ingatlan drintett.

A kdpviseltitesttilet afejlesztds osszegdt a maximdlis pdlydzati tdmogatds
1sszegdben hatdrozza meg, a
tdmogatds intenzitdsa 100 %, emiatt sajdtforrds biziosidsa rr*
rrikrdgnr. '
A kdpviselri testi)let kiielenti, hog a pdlydzatbanfoglattak c)sszhangban
vqnnak a telept)lds cdljaival, a
pdlydzatban foglalt cdlok megval6sftdsdt kivinitosnak tartja,
a tdmogatdsi kdrelem tartalmdt

j6vdhag[a.

A kdpviselS testiilet felhatalmazza

a

polgdrmestert a sziiksdges intdzkeddsek megtdteldre.

Felelris; Aaam Ldszt6 polgdrmester
Hatdridri: azonnal ds folyamatos

AgAnt LASZLO

polg6rmest er szavazitsra
paly 6zatr6l sz6l6 hatdrozati i avaslatot.

teszi fel azP-1-2017 sz6mipSlyazatikiir6sra benyrijtand6

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson 5 f6 kdpvisel6 vett r6szt
szavazattal, ellenszavazat 6s tartfizkodits n6lktil elfogadja
hatirozatothozza:

a

6s

5 igen

hathrozati javaslatot 6s az aldbbi

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrln yzata K6pviseld-testiilet6nek
2

T

ri

r gy : zP - 1 -20 |

7 szitmu

p aly 6zati ki

/2018. (1.29.1 hat6r ozataz

iriisra p ttly ftzat b enyrij

t 6s

a

Bodrogkisfalud k6z#g Onkormdnyzatinak Kdpviselo-testiilete aHuza
dtiloben lev6 mez6gazd,as*gi
mtivel6sri tertiletek jobb megk<jzelit6s6nek biitosit6sdra piiydzatot nyrijt
be a Zp-l-2017 sz{mon
kiirt,,a zrirtkerti besoroldsri ftldr6szletek mez6gazdasrfgi Lasznosftriit segit6, infrastrukturrilis
hrltter6t biztosft6 fejleszt6sek tr{mogat:isdra" cfmii felhiv'fusra azal6bbi
trimogat{si c6lokra :
1' Kiilteriileten elhelyezked(5 zartkertek, kiskertek megkdzelitds6t szolg6l6, kapcsol6do
rit, foldft,
valamint az utszakaszhoz kapcsol6do csapaddkvi z elvezJtesdt biztosit,6
felszini)
csatornahill6zat
lnlitt,
karbantart6s6hoz kapcsol6d6 fejlesztdsek (kiv6ve erogdpek 6s eszkozbesierz6s)
6s 5. tertiletrendez6s,
gyiimolcsfa- 6s/vagy szol6telepit6s.
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A

fejleszt6ssel a 3388/l hrsz-ri zlrtkerti

ingatlan 6rintett.

A kdpvisel6-testiilet

a fejlesztds 6sszeg6t a maxim6li s pfiylzati tiimogatas 6sszeg6ben
hat1rozza meg,
atitmogatfls intenzit6sa 100 Yo, emiatt saj6t forr6s biztositasa nem
szuks6ges.

A kdpviselo-testiilet kijelenti, hogy a piiyizatbanfoglaltak cisszhangban vannak
a telepiilds c6ljaival, a
pilyfnatban foglalt c6lok megval6sit6s6t kiv6natosnak tartja, a t6mogat6si
k6relem tartalm?fi

j6v6hagyja.

A kepviselo-testtilet felhatalmazza apolgttrmestert

a szi.iksdges int6zkeddsek megt6tel6re.

Felel6s: Aaam Liszlo polg6rmester
Hatririd6: azonnal 6s folyamatos

MAJOROS PETER k6pvisel6 megiegyzi, nem olyan egyhamar fog beindulni

a helyszinen a munka.

ALEXA ILONA aljegyzo: gondolkodni kell azon, hogyan tudj6k eloteremteni a
onerot.

palyazatol<hoz az

AuAlr LASZLD polg6rmester:

valamit ki kell fizetni. Nem azt jelenti, hogy nem fogj6k tudni
megoldani, vagy ettol fognak csodbe menni. Sosem tudj6k mikor"romlik
el egy kazfnlyiratlan
kiad6sok b6rmikor el6 fordulhatnak.
Azett mondta mindezt el, hogy a k6pvisel6k legyenek tisztiiba apenzigyihelyzettel,
tudj6k azt,hogy
mennyi a tartozits. Hiteltik nincsen, nem tartoznak m6snak Az- egyik' v6llalkoz6t
kifizett6k,
folyamatosan pr6b6lj6k a szolg6ltat6k fel6 tort6no tartozhst is rendezni.'ntipaniz6si
ad6k fogj6k
me ghatitr ozni a j 6voj iiket val ami lyen szinten.

KovACS LASZLD kdpviselo elmondja, hogy a dereszl6sok a komphoz viszik a ftjldet.
A
aut6kkal a Vasrit iltr6l a R6k6czi irton jdnnek le 6s t<jnkre teszik azt azutat
is.

nagy

BALOGH SANUOn alpolgiirmester tudomiisa szerint szrilloddt dpitenek ott.
LASZLD polg6rmester miir sz6lt a T6ncsics telepre ftildet sz6llit6knak, hogy a r6gi
1{DAM,
37-es utat
haszn6lj6k ne a telepillds ritjait. T6th Gyorgyre, a MAV kSpviseldj6re is
r6sz6lt.

ALEXA ILONA
|lleevzo elmondja, hogy kiktildte M
gazdiikodas6r6l

<inkormrinyzat 2018. 6vi ritmeneti
sz6l6 rendelet tervezetet a meghiv6val egyritt, mely a jegyzokonyv melldklet6t
kdpezi' A tervezet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy u, onkor-dnyzati gazd1lkod3sra
vonatkoz6

jogszabdlyi rendelkezdsek betart6s5val, intdzked6sekeiiegyen
az onkorm any-zatotmegillet6 bev6telek
folyamatos beszeddsere 6s a felmeri.ilo indokolt kiad6sok ieljesftds6re,
de arra nem, hogy a szok6sost6l
eltdro b6rmilyen k<itelezettsdget vdllaljon. Mindig is meg volt ezen rendelet
megalkot6s6nak
lehetos6ge, de nem igazdn volt 16 sziiks6g. Most vi-szont szilorodtak
a dolgok 6s abban a bizonyos
sokat emlegetett rendszerben nagyobb ellenorz6s alatt vannak-az onkorm
anyiuto1,-i"dbb l;gy;;"g
ez a rendelet ahhoz, hogy a kcilts6gvetdsben a bevdtelek ds a kiaddsok
teljesriljenek.

AnAlr LASZLD

polg6rmester elmondj a, ha olyan dolog jdn kozbe, akkor vdgigtelefo
n6lja a
kdpviseloket. Csak olyan p6nztigyi manoverbe megybele, ami eddig is
volt a krilts6gvet6sben.

ALEXA ILONA aljegyzo
tartalmazztrk.

megndzett

j6 p6r ilyen rendeletet, melyek szint6n csak a kotelezo szdveget

1.4

AoAvt LASZLO

polg6rmester szavazisra teszi fel az cinkorm6nyzat 2018.
gazd6lkod6s6r6l sz6l6 rendelet tervezetet" melv a jegyzokdnyv mell6kletdt
kdpezi.

6vi

6tmeneti

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiztil, a szavazdson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt
6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tartdzkod.irs n6tkiil elfogadja a rendelet tervezetet
6s az aLibbi
rendeletet alkotja:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormf n yzata Kdpvisel6-testiilet6nek
ll20l8. (I.30.) iinkorm{nyzati rendelete
az iinkormanyzat 2018. 6vi ftmeneti gazd6lkod6sr[rr5l
Bodrogkisfalud kdzs6g
=Olkorm6nyzatinak Kdpviselo-testiilete az tilamhitztartirsrol szol6 2011. 6vi
CXCV' tdrvdny ( a tov6bbiakban:
Aht.) 25. g-tan kapott felhatalmaz6s alalj6n, az Alaptcirv eny 32.
cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban meghatdrozott feladatkordben elj6rva a kovetke2oket
rendeli el:

l'$' (1) A rendelet hatfiya
ki.

Bodrogkisfalud kcizsdg 0nkorm6nyzattra 6s kcilts6gvet6si szerveire terjed

( 2) Felhatalmazdst

kap a polgiirmester, hogy az ifimeneti gazdfikod6s id6szakttban azAht. 6s
az
onkorm6nyzati gazdiilkod6sra vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6sek betart6s6val,
int6zked6seket
tegyen az dnkormdnyzatot megillet6 bevdtelek folyamatos beszed6s6re 6s
a felmerrilo, indokolt
kiad6sok telj esitdsdre.

(3) Az 6tmeneti idoszakban teljesftett bevdteleket ds kiadrisokat a krilts6gvet6sr6l
sz6l6 rendeletbe be
kell dpiteni.

(4) Az

onkorm6nyzat

mtikoddsi-fenntart6si kiaddsainak teljesit6se az elozo 6vben elrendelt
kifizet6seken feltil a kdltsdgvet6si 6vet k<jzvetleniil megeloz6 6v eredeti eloirinyzata
l/12 reszeig, az
elldtottak pdnzbeli kiad6sainak teljesitdse a kdlts6gvitdsi 6vet kdzvetleniil megel6z6
6v erldeti
elo ir itny zata I I | 2 r e szeig terj e dh et havo nta.

(5) Az 1ll2 rdsz meghattroz6sakor az elozo 6vi eredeti elonfnyzatot konig6lni
kell az fthuzodo
jellegti kcitelezettsdg-v6llal6sok dsszegdvel, szerkezeti, szervezeti viitozirsok
6s tobb 6ves kihat6ssal
j6r6 v6llalt kotelezetts6gek cisszegdvel. Ett6l eltdmi csak a rendelet 4.
felsorolt esetekben,
$-riban

illetve Kdpviselo-testi.ilet eseti dont6sei alapj 6n lehet.

(6) A 2018. janu6r I -t6l esed6kes bdrint6zkeddsek, az <jnkorm ilnyzat ds a kdziis
cinkorm6ny zati hivatal
do I goz6it 6rinto en az iimeneti gazd6lko d6s i do szakdban v6 grehuj
thutouk.

2' $ A

Bodrogkisfaludi Kcjzos Onkorm6nyzati Hivatal intezmenyi finansziroz1stfi

az

timeneti

gazdalkodtts id6szak6ban a kdlts6gvetdsi dvet megel ozo ev eredeti
kiadasi 6s bev6teli eloirinyzatainak

lll2

reszenek megfelel6 osszegben kell biztoiitani, figyelemmel
kotelezettsdgv6llal6sok kiaddsi sziiks6gleteire.

a

rendszeres 6s

az

fthuzod,o

i'$' Az 6tmeneti gazdillkodits idoszak6ban az onkorminyzat20lT.6vre tervezett beruh6z6si, felijit6si
feladatainak 2018. 6vi kifizetdsei a 2017. 6vre j6v6hagyott eloir(nyzatok maradv6nyain
beliil
teljesithetoek, a mdr megkotritt szerz6ddsek, pdnztigyi 6tinz6d6s6nak megfeleloen.
A folyamatban
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l6v6 tobb 6ves kihatrlssal jdr6, pilySzathoz kapcsol6d6 feladatok targydvi

kifizetdsek, a kor6bbi 6vekben vdllalt kcitelezettsdgeknek megfeleloen
teljesithet6ek.

titem6re

4'$'A 2018' dvi kdltsdgvet6si rendelet

megalkot6sriig rij mtikrid6si, beruh6z6si, felfjit6si feladat nem
u hlUu- 6s balesetveszdly-elh6rit6si, valamint a
k6pviselotestiilet 6ltal elhatdrozott feladatok kivdteldvel.

indithat6, azolcra ktitelezetts6g nem v6llalhat6

5' $ E

rendelet a

.kihirdetdse napj6n

hat6lybal dp6s 6nek napj 6n veszti hataly: at.

l6p hatfiyba, 6s a 2018. dvi

kiilts6gvetdsi rendelet

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, tfhlinatba kdszitette el az ltkezesi normdk
6s t6rit6si dijak
javasolt emeldsdt. A tlblazat tartalmazza 2017-ben
l6vd nett6 nyersanyag norm6kat, a brutt6 t6rit6si
dijakat, osszehasonlitdskdppen m6s teleptilds tdrftdsi dijait, a'2}rs-ia'is oz-os
emel6st kovetoen
javasolt nett6 nyersanyag norm6t, a l0 o/o-os javasoli emel6st
k6veto brutto t6ritdsi dijakat a
nyugdljashin lak6ira, az 6vodira, a szoci6lis 6tteztet6sre, a gyermekek
szgnidei 6tkeztet6s6re, a
venddg reggelire, az emeltszintti venddg eb6dre, a vend6g eb6die,
az emelt szintri vend6g reggelire,
Szegilong eset6ben a vend6g sziinidei 6tkeztet6sre 6s vendJg szoci6lis dtkeztet6sre
vonatkoz6an.
Felolvassa atthlfnatba foglalt sz6mokat. Az 6voda eset6ben elmondja,
hogy egy-k6t gyerek van csak,
aki ut6n tdritdsi dijat fizetnek a sztilok. Azon gyerekek, ulit .Jrrdv..", gyermekvddelmi
kedvezm6nyben r6szesi.ilnek, illetve csal6djukban h6roir, vagy tobb gyermeket
nevelnek, illetve ha a
csal6dban az egy fore eso jovedelem nem haladja meg a garant6lt-bdrminimum
130 %o-ttt, ingyen
dtkeznek' Mint a tdblitzat megiegyz6s rovatiiba is irta, ai6voddn6l406 forintot javasol
tdrit6siaii[ent.
A szocidlis 6tkeztetds eset6n nem javasolja a tdrit6si dij megemel6s6t, mert felo, hogy az idosek
nem
venndk azt igenybe' A gyermek sziinidei 6tkez6s esetd-ben a brutt6
t6rft6si dii 406 forintot, az emelt
szintri venddg ebddndl 900 forintot, a venddg ebddndl 680 forintot javasol. pmett
szintri vend6g reggeli
eddig nem volt' annak nyersanyag normdj6t 400 forintban, tdiitdsi dij6t
600 forintban javasolja
meg6llapitani.

lnAlt LASZL} polg6rmester

Kdri a javaslattal kapcsolatban

a

megjegy

zi,hogy az 6telekre nem hall panaszt.

k6pviselok vdlerndnydt.

KEPES FERDINAND k6pviselo kdrdezi, hogy van-e
v eszelyeztethetn6 a

AnAu LASZL}
olcs6bb lenne.

a kcimy6ken

konyha mrikoddsdt.

olyan olcs6bb konyha, ami esetleg

polg6rmester elmondja, hogy nincs olyan konyha

a kornydken, mely

sokkal

BALOGH SANDOR alpolg6rmester v6lemdnye az, ha jobban megemelndk az irakat,
ink6bb nem
enndnek az emberek, ki.iloncjsen vonatkozik ez a szociitlis dtkeztetdsre.
Szerinte maradjon az az eddigi
6ron, amit az aljegyzo asszony is javasolt.

AnAu LASZLO polg6rmester szerint sem enn6nek ink6bb

az id6sek, ha megemeln6k a szocialis
etkeztetds tdritdsi dijat.
6tlagban 60 fdre foznek a konyh6n, ny6ri idoszakban volt, amikor
-Naponta
100 fore' Kdt szak6csot foglalkoztatnak.
A tizorait 9 6ra koriil iithozzitk az ovoditba. ddlbe meghozzttk
az ebedet melegen. Mdshonnan nem tudn6k igy biztosit ani azdtkeztetdst.

ALEXA ILONA aliegyzl elmondja, hogy Szegilongra 25 fonek viszik innen a konyhiir6l
az eb6det,
valamint sziinidoben 10-12 gyerek szi.inidei gyermek6tkeztetdsdt oldj6k meg.

AnAu LAszLo
fenntartdsSban.

polg6rmester megiegy

zi, ha a 25 fo elmenne,

nehez dolguk lenne

a konyha
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Tcibb hozz6sz6l6s nem l6v6n el6szcir szavazdsra teszi
fel a gyermek6tkeztet6s, a szociillis
6tkeztet6s 6s egy6b 6tkeztet6s t6ritdsid dijainak m6rt6k6r6l
sz6l6 al6bbi rendelet-tervezetet:

B odro gkisfalud k6zs d g

)nkormdnyzata Klpvis e I 6+e s tiil e t dne k
(lil. I.) \nkormdnyzati rendilet-tervezete
a g'termehltkeztetds, a szocidlis dtkeztetds ds egtdb dtkeztetds
tdritdsi dljainak mdrtdk1rrjl
/20 I 8.

Bodrogkisfalud Kazslg Onkormdnyzatdnak KdpviselS-testillete
oz Alaptr)rvdny 32. cikk (2)
bekezddsdben meghataroz-ott eredeti
haidskordben,
iogatkotdt
Magtarorszdg helyi r)nkormdnyzatair1l
szdl6 20lI' dvi cI'xwIX. tdrvdny 1-t
.{ ! ds 8a pontidbanmeghatdrozottfetadatkor1ben eljdrva a
szocidlis igazgatdsrdl ds a szocidlis eltdtdsolv6l sziu iggs. eri
I*II. tr;rvdny (tovdbbiakban: sztv.) 92.
$ (l) bekezddsdben, valamint a gyermekek v1delmdrdl ds q g,,dmt:igti fgigatdsrful sz6t6 1997. dvi
XXXI' torvdny (tovdbbiakban: Gyvt.) 29. (l) bekezddseiben kapott
f
fethatalmazds alapjdn az az
aldbbiakot rendeli
el:

Ovodai ds iskolai \tkeztettis, valamintfelndtt dtkeztetds tdritdsi
dijai tdrltdsi d{jai

l'

$ Bodrogkisfalud kr;zsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviselci-testt)ilete a gtermekek napkazbeni elldtdsa
keretdben biztositott gtermekdtkeztetdsdrt
fizetendi tdritdsi d{jaknt, alzocidlis dtkeztetdsdrt fizetendd
tdritdsi dijakat, valamint afelndtt tis venddg,ltkezdk tdritdsi d{jait
a kovetkezdk szerint hatdrozza
meg.

Nyersanyag kaltsdg
Ft/nap nett6:
Uvodat etKezes
t{z6rai-ebdd- uzsonna
Gyermekek szilnidei

Tdrftdsi dij Ft/nap bruttd

320

385

320

_?85

320

570

575

r 230

dtkeztetdse

Venddg

Sztinidei

dtkeztetds Szegilons

Nyugdijashdz

lakdi

dtkeztetdse

reggeli-ebdd-vocsora
Szocidlis |tkeztetds

355

-

oz dregs1gi nyugd{jminimum IS0 %_ a ald
esd egltf6re es6 j)vedelme setdn:

-

406 .az oregsdgi nyugdljminimum 150 %_a ds 300
o%-a
kazatti egt fdre esri javedelem esettjn ;

-

580 .az dregsdgi nyugd[jminimum 300 %_a fetetti
ew f6re, es6 ihvp/Jelotm ocotim. AIA

Venddg idds dtkeztetds
Szegilong szdmdra

355

610

Venddg reggeli

345

Venddg ebdd

t28

355

Venddg reggeli emelt

400

680
600

630

900

szint[l

Venddg ebdd

emelt

2.

$ Jelenrendelet

2018. mdrcius

I. napjdnldp hatdtyba.

A K6pvisel6-testtilet jelenl6v6 5 tagia kiiztil, a szavazison
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodrls n6lkiil elfogadja
rendeletet hozza:

5
a

f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
rendelet tervezetet 6s az alfbbi

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormr{n yzata K6pvisel6-testtilet6nek
2/201 8. (III. l.) iinkormdnvzati rendelete
a gyermek6tkeztet6s, a szocidlis 6tkeztet6s 6s egy6b 6tt
t*.it6si dijainak m6rt6k6r6l

"rt*t.s

Bodrogkisfalud Kdzseg Onkormrinyzatinak Kdpviseki-testtilete

az Alaptrirv6ny 32. cikk

(2)

bekezdds6ben meghal6rozott eredeti jogalkot6i hatriskrjr6ben,
Magy arorcz1ghelyi 6nko rminyzatairol
szol6 2011' 6vi CLXXXX. ttirvdny 13. 8. 6s 8.a. pontj6ban mighattuozoit
$.
feladatk<jr6ben eljinva a
szocirilis igazgatdsrol6s a szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 I giz. eviIII. tcirv6ny
(tov6bbiakban:
g

Sztv.) 92.
(1) bekezd6sdben, valamint a gyermekek v6delm6r6l 6s a gy6miigyi igizgatasr6l
sz6l6 1997. evi
XXK torv6ny (tov6bbiakban: Gyvt.) 29.g (1) bekezd6sdbin tapott ielhitalmaz1s alapj1n az az
al6bbiakat rendeli el:

ovodai

6s

iskolai 6tkeztet6s, valamint feln6tt 6tkeztet6s t6rft6si dijai t6rit6si dijai

l'

$ Bodrogkisfalud kcizs6g 0nkorm6nyzatinak K6pviselo-testrilete a gyermekek napkcizbeni elliltilsa
keret6ben biztosftott gyermek6tkeztetesdrt fizetend6 t6ritdsi dijakat,
a szoci6lis 6tkeztet6s6rt fizetend6
tdritdsi dijakat, valamint a felnott 6s vend6gdtkez<ik t6ritdsi dijait a k6vetkez6k
szerint hatirozzames..

Ovodai 6tkez6s
tizorai-ebed- uzsonna
Gyermekek sziinidei
6tkeztet6se
Venddg Sziinidei
6tkeztetds Szegilons
Nyugdfjashriz lak6i
6tkeztet6se

Nyersanyag k<ilts6g
Ft/nap nett6:
320

T6rit6si dij Ft/nap brutt6
385

320

38s

320

570

J/5

1230

reggeli-ebdd-vacsora
Szociiilis dtkeztetds

3s5

-

az dregsdgi nyugdijminimum 150 yo- a al6
es6 egy f6re es6 jcivedelme set6n:
406.az 6regs6gi nyugdfjminimum 150 yo-a6s 300
%;o-akozotti egy fore es6 jcivedelem eset6n:
580.az 6regs6gi nlugdijminimum 300 %-a feletti

f6re eso jcivedelem eset6n: 610,-

Venddg idos 6tkeztet6s

Venddg reggeli emelt
szintti

Vend6g ebdd

emelt

szintri

2. $ Jelen rendelet 2018. m6rcius 1. napjdn l6p hat6lyba.

ALEXA ILONA aljlgyzo

a b6rleti dijakra ter 16, melyrol az etkezeshez hasonl6an k6szitet
t tthl6zatot
6s amelyet ismertet 6s ami a jegyzokdnyv mell6klet6t kdpezi. A
tfblazatban szerepl6 mind a ny6ri,
mind a t6li tdritdsi dijak 10 o4-os emeldst tartalmaznak anyugdijash fizlakbercre,
a nyugdij ashtndupla
6gyas lakb6rdre, Pirint Zsuzsanna lakbdrdre, a venddgh6 i ae*tete.
arusft6s term6kbem utatb c6ljira,
csaliidi, bar6ti osszejcivetelek c6lj6ra eszkdzn6lkiil esiszkozzel, valamint
t6nc, torna, j6ga foglalkoziis
celjira vonatkoz6an.

AnAlr LASZLO polg6rmester

a nyugd ijashaz els6 kdt lak6jrinak dijhrakdrdez 16. 6k hatfuozatlan
idore kaptak kedvezm6nyt, 31800 forintot fizetnek. Horribilis emelds
lenne, ha azov6ket is 52.g00
forintra emelndk fel. Esetiikben ki kell tal6lni valami koztes megold6st.

MAJOROS PETER kdpviselS szerint meg kell felezni az esetiikben az emel6st.
KEPES FERDINAND kdpviselo k6rdezi, hogy milyen a kihasznalts6ga
a Nyugdijash 6znak.

AnAlr LASZLD

polg6rmester elmondja, hogy maxim6lis a nlugdijas h6zkihaszn6lts6ga.

MAJOROS PETER k6pviselS javasolja, hogy a 34.g7g forintot kerekftsdk fel
35.000 forintra, a k6t
kedvezmenyes lakosdt 40000 forintra, a vendeghriz berletet 40.000 forintra
ny6ron, 50.000 forintra
tdlen, valamint, hogy csal6di, bardti dsszejovetilek cdljrira eszkoz ndlkiili
b6rleti dij 7000 forint-ra
nydrid idoszakban ds plusz 1700 forint lorfuratdli idoszakLa.

BALOGH sANnon alpolg6rmester szerint az sem mindegy, hogy sz6rakoz6si
cdlra vesznek b6rbe
helyis6get, tdnctanir jdn oktatni, vagy szolg6ltatnak a lakossag reie. A
t6nc, toma, j6ga foglakoz6s
celjdta nem alkalom_hanem 6ra legyen. Ny6ri dfjnak 1500 forintot,
t6li ailnat tZgb"fo"rintoijavasol
6r6nk6nt a kcizriss6g i httzban.

AnAlr LASZLD

polgdrmester megjegy zi, hogy a tabletes oktat6k sem akartak
terembdrleti dijat
f,uetni, de addig nem kotcitt6k meg a m6sodik siLrzldest, amig az elso
tanfolyamra az 50 ezer forint
bdrleti dijat ki nem fizettdk.

MAJOROS PETER kdpviselo megiegyzi, hogy a piiydzatban biztosan megkapjak

KOVACS LASZL} k6pvisel6 az

eszkoz
1800 forint lor6ra javasolja kerekiteni.

KEPES FERDINAND
6rusitanak.

megje

a

bdrleti dijat is.

ndlktili bdrleti nyriri dijat g000 forintra, t6len pedig plusz

gyzi, az sem mindegy, ha szolg6ltatnak a lakoss6g feld, ha valamit
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a bodrogkisfaluddrt egyesiilet elndke ellentmond6st Lit az eszk'zzel
ndlktil bdrleti dijak kcizcitt. Szerinte pl. hrisz f6ig legyen u;urru*ii
6r, aztinpedig az ora
helyett 1soFt/fo' Nem mindegy' hogy egy 10-12 fos, vagy egy
negyven f6s rende zvenyrolvan sz6 ds
odakell azeszkoz.
ZELENAK sAnqnoR
6s az eszktiz

MAJOROS PETER k6pviselo szerint, akkor ne legyen k6t kateg6ria,
hanem csak a csalidi bar6ti
cisszejcivetelek c6lj6ra ny6ri dijkdnt 7000 forint 6s f,a eszkoz
is kill, akkor 150.-Ft/f6lalkalom, tdli
dijnak pedig + 1700 forint/6ra. Ha eszkcjz kell, akkor 150.-Ftlfi5lalkalom.

ALEXA ILONA

aljegyz(5 k6ri, hogy

eloterj eszt6 se nem tartalmazott.

a tornateremre is hatttrozzanak meg bdrleti dijat, amit az

AnAu LASZL}

polg6rmester elmondja, hogy pl. egy lagzi esetdn 30 ezer
forintot fizettek
terembdrleti dijat. Itt is javasolja, hogy hatdroziinut *.g .gy ier
ds egy nydri b6rleti dijat, meiynel
vegy6k azt is figyelembe, hogy pl. alagzi eset6ben tobb hrit6t is
beallftanak.

ZELENAK sANnon

a Bodrogkisfalud6rt Kcizhasznri Egyesrilet elncike szerint egy alapor
allapitsanak meg' 6s arra menjenrd ahtitok fogyasztiisa miatti t ciitseg,
t6len pedig a ftit6si dija.
AuAlr LASzLo

polgdrmesternek alapnak 30 ezerforintot javasolt.

ZELENAK SANDOR

a Bodrogkisfaluddrt Kcizhasznri Egyestilet elncike javasolja, hogy
tdlen, ny6ron
legyen 30 ezer forint a dij.

AnAu LASZLO

polg6rmester szerint

a

tornaterem b6rleti dijanak meg6llapit6s6t 6ttehetik

krivetkezo i.il6sre is, addig gondolkodhatnak rajta.

MAJOROS PETER kdpvisel6 javasolja
meg6llapitva.

a

a

meg6llapitiist, ny6ron 25, t6len 35 ezer forintban

KEPES FERDINAND k6pviselo egyet6rt az elotte sz6l6var.

ZELENAK SANDOR a Bodrogkisfaluddrt
legyen 20,telen40 ezer forint.

Kcizhasznri Egyesiilet elnoke szerint akkor inkabb ny6ron

ALEXA ILONA

javaslatokat figyelembe v6ve ismerteti a lak6sok
ds helyis6gek
lljegyzo a fenti
bdrletdrol szol6 812001. (VII.18.) <inkorm inyzatirendelet m6dositrisiir6l
sz6l6 rendelet-te wezet6t.

Bo

dr o gki sfalud ko z s d g o

/

A lakdsok

'!s

n

ko rm d nyz at a Kdpv i s e I d - t e s tt)l e t d n e k

helyisdgek bdrletdrcil szdl6 8/200t.

galAl

a"t or^any*tr urdelet m6dos{tdsdr6l

Bodrogkisfalud Kdz.sdg Onkormdnyzatdnak KdpviselT-testiilete Magyarorszdg
Atapttrvdnydnek 32.
cikk (l) bekezdds d) pontidban meghatdrozott eredeti jogalkot\i hitdskr;rdben ,is
a Magyarorszdg
helyi onkormdnyzatairi,l szdt6 2011. dvi CLXXXX. ir;irany 1i. (l) bekezddse
9. pontjdbon
$
megdllapfton feladarkordben elidrva, a lakdsok ds helyistigek bdrtetirdl
sz6t6 g/2001. (t4l.ls.)
dnkormdnyzati rendelet modos[tdsdr1l az aldbbiakat renditl el;

I' S' A rendelet 6 S 0

bekezddsdnek

utols| mondatq hetydbe az aldbbi rendelkez,ls l6p

Az tij vagy teljes feliljitcisban rlszesi)lt takds lakbdre ,22.000.Ft/h6.

,
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2'S' A Nyugdijashdzban takok lqldsbdrleti dijtit
meg:

a)

eg dgtas lal<rdsz bdrleti d{ja brutt|

a

kdpviselfitestiilet az qldbbiak szerint dltap{tja

35.000 Ft/h6nap

b.) lretdgas (aruill|lalvdsz) b*rreti d{ja:

brutt|

52.g00 Ft/h6nap

c') Mtdgas (dndll6lalvdsz) kedvezmdnyes lakbdr ( elsd bekt;ltazdk
kedvezmdnye

3.5.(1) Jelen rendelet 2018. mdrcius

L napjdn

)

40.000 Ft/h6nap

tdp hatdtyba.

(2) A rendelet hatdlvbaldpd.sdvel egideifrleg a lakdsok
ds helyisdgek bdrtetdrdt sz6l6 g/2001.

dnkormdnyzati rendelet m6dositdsdr6t sz6li 4/2016.

(lil I.) nnkoimdnyzati rendelet

(WIIs.)

hatdlydt vesziti.

t'A9zr6 polgrirmest er szavazhsra teszi fel azdnkormdny
+?Ay
6s helyis6gek

zat gl200L (vII.1s.) szimulak6sok
b6rlet6r6l sz6l6 rendeletdnek m6dositris 616l sz6l6allbbi rendelet tervezetet:

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt
6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tartilzkodis n6lkiil elfogadja a rende]let tewezetet
6s az al6bbi
rendeletet alkotja:

Bodrogkisfalud kdzs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilet6nek
3/2018. (I[. 01.) Onkormfnvzati rendelete

Alak6sok6sheIyis6gekb6rIet6r6lszril6atirendeletm6dosit6s6rt6l
Bodrogkisfalud Ktizs6g Ont<ormrlnyzatinak K6pvisel6-testtilete Magyarors
z69 Alaptijrv6ny6nek 32.
cikk (1) bekezd6s d) pontj6ban meghatlrozott erideti jogalkot6i hatriskor6ben
6-s a Magyarors z1ghelyi
tinkormrinyzataitol sz6l6 2011. 6vi CL)O(XIX. tcirv6ny l:.
bekezddse
9. pontjrlb-an megtill"apitott
$ tf )
feladatkdr6ben eljrlrva, a lakilsok 6s helyis6gek uerteterot rioto g/2001.
fv[.rs.l onkoinanyzati
rendelet m6dositrisrir6l az allbbiakat rendeli el:

1' $. A rendelet 6 $. (1) bekezd6s6nek utols6 mondata helydbe az alilbbirendelkez6s
l6p

Aztl

;

vagy teljes fehijitasban rdszesiilt lak6s lakb6re '22.000.Ft/h6.

2'$' A Nyugdijashazbanlak6k lak6sbdrleti dijat

a k6pvisel6testtilet

az alilbbiakszerint 6llapitja meg:

a) egy rigyas lakr6sz b6rleti dija brutt6 35.000 Ft/h6nap

b.) k6t6gyas (dnrill6 lakr6sz) b6rleti dija: brutt6 52.g00 Ft/h6nap

c') k6t6gyas (6nrlll6 lakr6sz) kedvezm6nyes lakb6r ( els<i bek6lt6z6k kedvezm6nye
) 40.000 Ft/tr6nap

3.$.(1) Jelen rendelet 2018. m6rcius

l. napjrin l6p hat6lyba.

2L

(2) A rendelet hatrllybaldp6s6vel egyidejrileg

a lak6sok 6s helyis6gek b6rtet6r<il sz6l6 gl200t.
(VII'18') onkormdnyzati rcndelet m6dositasar6l sz6l6 412016. (III.i.) oikormrinyzati
rendelethataly1t
vesziti.

ALEXA ILONA aljegyzl

a fenti javaslatokat figyelembe v6ve ismert eti az6nkorm6nyzati
tulajdonri
helyis6gek b6rleti dijdnak meghatilroz6s6r6l sz6l6iatrirozati javaslatot.

Bodrogkisfalud k)zs d g )nkormdnyzata Kdpvis el6-te stiiletdnek
/2 0 I 8. (1. 2 9..t hatdrozati j avaslata:
Tdr gt

: o nlar mdnyz at i tul aj do nil

he ly i s 6 g e k b 6rr

et

i dij dnak m e ghat dr o z ds a

Bodrogkisfalud kbzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpviselfitesttilete az dnkormdnyzat
tulajdondban dll6 nem
lakas cdhh helyisdgek bdrleti d{idt 2018. mdriius 1. napidt1l kezdddnen az aldbbiak
szerint dltapftja
meg:

Megnevezds:
Vendd ghdzb an levS szob a

folyamatos bdrlete
termdkbemutat6
cdljdra
Csalddi, bardti dsszejtvetelek
cdljdra

Arusftds

Tornaterem bdrleti d{ia
tdnc, torna, j 6 ga fo gl alkozds
cdlidra

Ffrtdsi iddnven klvill:
40.000 Ft/ h6nap

Ffrtdsi iddnyben:
50.000 Ft/h6nap

6.050 Ft/alkalom

7.150 Ft/alkalom

7.000 Ft/alkalom
-r eszkdz esetdn i,50.Ft/f6/alkalom
25.000 Ft/alknlom
1.500 Ft/6ra

7.000 Ft/alknlom + 1.700 Ft/6ra + eszko1
esetdn I 50.-Ft16/alkalom
35.000 Ft/allmlom
1.700 Ft/6ra

A jelen hatdrozattal nem 4rintett lardbban megdllapitott bdrleti, kdzterillet 6s
haszndlati dijak nem
vdltoznak.

Hatdridd : azonnal

ds

folyamatos

FelelSs: polgdrmester

AnAnn

l/lszl,o

polgrirmester szavazilsra teszi fel az dnkormilnyzati tulajdonri helyis6gek
b6rleti
dijdnak meghatiiroz6srir6l sz6l6 hatrlrozati javaslatot.

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a

szavazison 5 f6 k6pviset6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodds n6lkiil elfogadja a hathrizati javaslatot 6s
az al6bbi
hatirozatothozzaz
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Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormr{n yzata K6pvisel6-testiiletenek
3 12018. I.29.\ hatir ozata
Trlrry : Onkormanyzati tulaj donir helyis6gek b6rleti

dij 6nak meghataroz6sa

Bodrogkisfalud k<izsig_ Onkorm6nyzatinakK6pvisel<itestiilete az cjnkorm
inyzattulajdon6ban 6116 nem
lakris c6lri helyis6gek b6rleti dij6t 201s. marcius 1. napj6t6l kezd6d6en
az alilbbiek szerint iiltapitja

meg:

Megnevez6s:
Y ende ghinban lev6 szoba

folyamatos bdrlete
term6kbemutat6

Arusit6s

Fiit6si id6nven kiviil:

50.000 Ft/h6nap

6.050 Ft/alkalom

7.150 FValkalom

7.000 FValkalom
eset6n 150.Ft/f6lalkalom
25.000 FValkalom
1.500 Ft/6ra

7.000 FValkalom + 1.700 Ftlora+ eszkJz
esetdn I 50.-Ft/f6lalkalom

c6ljrira

Csaliidi, bardti 6sszejrivetelek

* eszkciz

c6ljara
Tornaterem b6rleti diia
tanc, torna, joga fbglalkoziis

Eiit6si id6nyben:

40.000 Ft/ h6nap

celi{ra

35.000 FValkalom
1.700 FtlSra

A jelen hattrozattal nem 6rintett kor6bban meg6llapitott b6rleti, kdztertilet 6s hasznillati
diiak nem
v6ltoznak.

Hatdrid6: azonnal 6s folyamatos
Felel6s: polg6rmester

Bej elent6sek,

javaslatok

AIAwI LASZLO

polg6rmester k6ri, akinek van bejelent6se, javaslat a aztegye meg.

ZELENAK sAnnon

a Bodrogkisfalud6rt Kcizhasznf Egyesiilet elnrike elmondja, hogy azegyestilet
febru6r 10-6n megrendezi a kisfaludi diszn6srigok nevti rendezvdnyt, ami reggel
h6t 6rakor tJzaoOit<,
6s 14 6r6t6l lenne nyjtou. Minden postal6d6ba bekeriil a meghiv6. e, .gy.rii;tet
tiimogat6 jegy 1000
forint, a tagok6 500 forint. Lesz hurka, kolb6sz 6s toros, valamint fonalt-bort kapnak
a r6sztvev6k.

BALOGH sANuon alpolgrirmester elmondja, hogy az

Ady telep a MAV-osok annyira felhordtrlk a
sarat, hogy szinte mar betemettek az ilrkot is, megdritrittdk a kerit6st.

AoAy LASzJ,o

polg6rmester elmondja, hogy az Ady telep a k6zut6. Felhivja 6ket 6s
besz6l veliik.
A rend6rsdggel is fel kellene venni a kapcsolatot.
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AoAvt

ltgzt'6

a

polg6rmester elmondja, hogy
ziat iil6sen lesz egy els6 lakrlshoz jut6k
Az en6l sz6l6 .endeletet m6g 2005-ben hoa6k-meg. Mrir nem hatilyos a
jogszab6lyi hivatkoz6sa, ezdrt rijra kell azt alkotni, ur;i
most a kdrelem kapcsrln akturllissd v6lik.
Ugyarnzzal a tartalommal kellene elfogadni, mint a jelenl egi, azzal,hogy a jtivedelem
ha6rt6t kellene
gondolni. Az 6regs6gi nyugdijminimum l0 6ve nem viiltoiott, jovedlftnlt
a
viszont n6nek. Lehetne
azt,hogy nem 6llapitanak meg jdvedelem hatilrt, mint a temetdsi trimogat6sn6l.
t6mogat6sa irrinti k6relem.

MAJOROS PETER k6pvisel6 javasolja, hogy ne legyen jdvedelemh atir az els6
lakrlshoz jut6k

t6mogat6srin6l.

ALEXA ILONA aljegyz6: amennyiben a testiilet elfogadja a rendelet vfltozatfusi4
rigy javas
al6bbi rendelet-te w ezet elfogadris6t.

olja az

Bodro gkisfalud k6zs d g onkormdnyzata Kdpvis el6-te stt)ilethnek

t

Bodrogkisfalud Kazs|g Onkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testiilete az Alaptt)rvfiny
32. cikk (2)
bekezddsdben meghatdrozott eredeti
iogalkathi haidslardben, Magtarorszdl heryi inkormdnyzatair1l
szdl6 201L dvi CLXWIX. tdrvdny 13. g. S. ds 8. a. pontidban megiatdrozotifaiaamrdben
ili,i*o

o,

az aldbbiakot rendeli el:

1.$.

A

Kozsdg Onkormdnyzata e rendelet alapjdn azt a
Jiatalt, illetve fiatal pdrt, akinek dtmeneti
elhelyezdskdnt, meghatdrozott iddszalva knpott bdrtatrost kivdve iakastuiajdona
nem volt ds
Bodrogkisfalud kozsdgben telepedik le, magdnlakas 6pitdse, vag vdsdrldsa
ist6n 70.000.-Ft, azaz
Hetvenezer forint egtszeri vissza nem tdritendd tdmogatdsban rdszes{ti.
2.5.

E rendelet

szempontjdbhl fiatat az, aki nem, pdr esetdn legaldbb az egtik
tdmogatds igdnyldsdnek idfipontjdban a 35. itetivdt.

fel

nem t1lfitte be a

3.$.

Az els6 lalrnshoz iutdk kiilan tuimogatdsdnakfedezete az nnknrmdnyzat
cdlra eldirdnyzott 6sszeg.
4.5.

A tdmogatds igdnyldsdhez csatolni kell:

jogerds dpitisi engeddlyt,
b.) az adds-vdteli szerzddds t pdlddnydt

a.)

5.$.

tdrg

6vi knltsdgtetdsdben az e
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I.) A rendelet 2018. janudr 29-dn tdp hatdlyba.
2.) E rendelet hatdlyba ldpdsdvel eg,, idflben-az 1nkoimdnyzat
rendelete hatdlydt veszti.

AoAvt

Ltszlo

tervezetet.

m6dos{tott I7/2005. (X1.29.) sz.

polgrirmester t<ibb hozzirszolits nem l6v6n szavazksrateszi fel
a fenti rendelet-

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiztil, a szavazison 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt
6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazzt 6s tart6zkod{s n6lkiil elfogadja a rendellet
tervezetet 6s az al6bbi
rendeletet alkotja:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
412018. (l .29.) tinkormfnyzati rendelete
az els6 lakdshoz jut6k kiitiin t6mogat6s6r6l
Bodrogkisfalud Kcizseg Onkormrinyzatinak Kdpvisel6-testtilete

az Alaptcirv6ny 32. cikk

(2)

bekezd6sdben meghatarozott eredeti jogalkot6i hatriskor6ben, Magy
arorszfughelyi rinko rminyzatair6l
sz6l62011' 6vi CLX)oilX. tdrv6ny 13. 8. 6s 8. a. pontj6ban rieghat6roiott
$.
r"tuau*6r6ben eljarua
az az alilbbiakat rendeli el:

1.$.

A Kcizs6g Onkormanyzata e rendelet alapjrin azt a fiatalt,

illetve fiatal prirt, akinek dtmeneti
elhelyez6skdnt, meghatarozott idSszakra kapott b6rlakSst kivdve lak6stulajdona
nem volt 6s
Bodrogkisfalud kcizs6gben telepedik le, mag6nlak6s 6pit6se, vagy v6siirlasa
est6n 70.000.-Ft, azaz
Hetvenezer forint egyszeri vissza nem t6rftenA.i t,i-ogut,isban r6szesiti.
2.$.

E rendelet szempontj6b6l fiatal az, aki nem, piir eset6n legal6bb az egyik f6l nem
t6lt6tte be a

tarnogat6s ig6nyl6s6nek iddpontj itban a 3 5. 6let6v6t.

3.$.

Az elsS lak6shoz jut6k ktildn t6mogat6srinak fedezete az cinkorm inyzattrirgy
6vi kcilts6gvet6s6ben az e
c6lra el6ir6nyzott risszeg.
4.$.

A tamogat6s ig6nyl6s6hez csatolni kell:
a.) joger6s 6pitdsi enged6lyt,

b.)

u adris-v6teli szerz6d6s I p6ldanyrlt
s.$.

25

l.) A rendelet 2018. januar 29-6n l6p
hatrllyba.
2') E rendelet tralritr-ba l6pds6vel egy id6ben -azorkormfunyzatm6dositon
l7/2005.(XI.29.)
rendelete hatrily6t veszti.

ADAM LASaLO polg6rmester tdbb bejelentes nem l6vdn z6rt tildst rendel

sz.

el.

Szab6 Judit jegyz6 t6voll6t6ben
6s megbfzls6b6l:

JLtJ'\^c

/td4 v

Alexa Ilona
aljegyz6

polgrirmester

j

egyz6kdnyv-hitelesit6

J ELENLETI

iv

Kdsztilt a bodrogkisfaludi Onkormrinyzati K6pvisel6-testiilet20Ig. janu6r
29-6n
15.00 6rakor megtartott iil6s6n r6sztvev6kr6i.

AOam Lhszl6 polgilrmester

Balogh Sindor alpolg6rmester
K6pes Ferdinfnd k6pvisel6

Kov6cs L6szl6 k6pvisel6

Majoros P6ter k6pvisel6

Tan6csko zdsi j o ggal meghivottak

:

Bod rogkisfalud Kiizs6g polgr{ rmestere
3917 Bodrogkisfalud Kossuth rit 65.
Web : bodrogkisfalud.hu
E-mail : bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu
Tel./Fax.: 471396-056

MEGHiVO
IsZelettel meghivom 2018. ianudr 29-6n
Onkormrinyzati Hivatalban @odrogkirruruo, fossuth

testiileti iil6sre.

ft

a

Bodrogkisfaludi Kiiziis
65.) tartand6 k6pvisel6-

l ' M6rkus M6nika 6s Bod5 Judit titjekonatdsa az6ltaluk ldtrehozott
alapitv6nyr6l
El6ad6k Mdrkus M6nika 6s Bod6 Judit
2. Telepiilds i Arculati K6zikonywel kapc s olato s aktualitds ok
EI6ad6: Kov6cs Agnes 6pit6szm6rnok

3' Polgrirmester t6jdkortabjaaz elmrilt k6pvisel6-testiileti iil6s 6ta tortdnt
esem6nyekr6l
El6ad6 : Aaam Liszlo polg6rmester
4

' Tdjekortat6 az onkorm6nyz at iital benffit6sra keriilt pilIyinatok alakulis fr6I, a20l g. 6vi
pfilyazati tervekr6l
EI6ad6 : Aaam Lilszlo polg6rmester

5' 42018. 6vi kolts6gvet6st megalapozo dont6sek megvitatdsa (t6ritdsiemel6s e, tervezendd

kiadtlsok meghatar ozisa)
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6

6s b6rleti dijak

6. Bejelent6sek, j avaslatok, aktualitdsok

Z rt iil6s napirendje:
l. Sziilet6si

t6mogat6s 6s els6 lak6shoz jut6k tirmogatSsa ir6nti k6relmek elbir6ldsa

El6ad6: Alexa Ilona aljegyzl

2.Tfijdkonato apolgrirmesteri hat6skdrben \ev6 ellhtitsok megdllapit6sar6l
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6
Bodrogkisfalud, 201 8. ianuir 25.

fus*

Adfm Lhszl6
polgdrmester

